Nationalpark
Vadehavet
OVERSIGTSKORT OG
OPLEVELSER

NATIONALPARK VADEHAVET

Et vadehav
Èn unik verdensarv
ENESTÅENDE I SIN MANGFOLDIGHED
EN UNIK NATURLIG DYNAMIK
UFORGLEMMELIGE OPLEVELSER FOR ALLE
worldheritage-waddensea.org

Velkommen til
Nationalpark Vadehavet
Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er
en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på
en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene
anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser,
er vi noget særligt.
Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand
med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mød det i marsken.
Mærk tidevandets puls.
Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt
for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm
ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens
naturarv og giver den videre til dine børn.
Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et
fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid,
nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele
viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan
købe og smage.
Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser,
du vil tage til dig – og med dig – videre i dit liv.

Danmarks internationale nationalpark

3

TIDEVAND
Vadehavets særlige landskab og natur skabes af tidevandet. Tidevandet
opstår, fordi solen og månen trækker i vandet på jorden. Hver tidevandsperiode varer 12 timer og 25 minutter, derfor er det højvande og lavvande to
gange i løbet af 25 timer. Forskellen mellem højvande og lavvande varierer
fra cirka 1,5 meter ved Esbjerg til cirka to meter syd for Rømø.

Vaden ved Langli og Skallingen

Skallingen, Fanø, Mandø og Rømø ligger som en barriere mod Nordsøen,
og dybene mellem øerne fungerer som pulsårer, hvor en milliard kubikmeter
vand strømmer ind og ud i takt med tidevandets skiften. I hver tidevandsperiode transporteres omkring 70 millioner tons sediment ind i Vadehavet.
Kun cirka fem procent aflejres.
Ved lavvandet blotlægges store vadeflader. Det er en spændende oplevelse
at bevæge sig ud på den tørlagte havbund, men vær opmærksom på, at
tidevandet nogle steder kan stige hurtigt, og vejr og vind kan skifte. Er du
ikke kendt med forholdene, bør du få vejledning på et af informationscentrene i nationalparken.
Tidevandet kan opleves overalt i nationalparken. Ture på vaden opleves
bedst og sikrest på en guidet tur.

DET DYNAMISKE LANDSKAB
Tidevandet og bølgerne skaber det foranderlige landskab i Vadehavet.
Bølgernes og strømmens påvirkning af kysten nedbryder nogle steder og
bygger op andre steder. Forrige istid skabte de højtliggende bakkeøer, gest,
og under sidste istid aflejrede smeltevandet sand og grus mellem bakkeøerne, hedesletterne. Efter sidste istids ophør steg havet på grund af isens
afsmeltning, og dannelsen af Vadehavet begyndte for cirka 5.000 år siden,
da havspejlet nåede op til bakkeøerne.
De store mængder sediment i havet opbyggede en barriere af højsande, der
efterhånden blev blæst op i klitter, og vadehavsøerne opstod. I læ af øerne
aflejredes sand og ler ved hvert højvande. På de højestliggende vader indvandrede salttålende planter, hvilket øgede aflejringen af ler, og langsomt
blev vaden til marsk.
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Dynamisk landskab på Mandø

Mennesket har siden middelalderen påvirket den frie dynamik ved
landvinding og inddigning.
Oplev det dynamiske landskab i hele Nationalparken blandt andet på
Skallingen, ved Låningsvejen til Mandø, Rømødæmningen, Emmerlev Klev
og især i klitterne på Vadehavsøerne.

LIVET PÅ OG I VADERNE
Havbunden, der tørlægges ved lavvande, kaldes for vader. De hører til blandt
de mest produktive havmiljøer i verden. De lave vandstande og tidevandet
skaber grundlaget for en kolossal produktion af mikroskopiske alger, som er
fødegrundlag for myriader af orme, muslinger, krebsdyr og snegle. Ved lavvande ligner vaden en ørken, men på hver kvadratmeter findes bunddyrene nedgravede i tusindvis. Det er grundlaget for et af verdens rigeste økosystemer
med fisk, fugle og sæler som de mest synlige arter i toppen af fødekæden.
Ved lavvande tørlægges områder med blåmuslinger og østers. På trods af den
kraftige strøm er de også i stand til at gøre sig fast til havbunden og danne
store banker. De filtrerer store mængder af havvand for at skaffe sig føden.
Oplev vaderne overalt i Vadehavet ved Ho Bugt, Sneum Sluse, Mandø Ebbevej, Rømødæmningen, Ballum, Emmerlev Klev og Vidåslusen.
Spor efter sandorm på vaden
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KOG OG MARSK
Flere steder langs vadehavskysten er marsken blevet inddiget. Marsken er
skabt af havet og kultiveret og benyttet af mennesker i århundreder. Oprindeligt var marskens strandenge artsrige med mange plante- og fuglearter
tilpasset de særlige livsbetingelser i de fugtige, lavtliggende områder, men
i takt med intensivering af landbrugsdriften er naturindholdet mindsket betydeligt. Marsken afgræsses mange steder af kreaturer, heste og får, hvilket
giver gode betingelser for en række ynglende engfugle.
En marsk omgivet af diger kaldes for en kog og kan opleves i Tøndermarsken. De ydre koge er domineret af græsfenner, der er omgivet af vandfyldte grøfter – ofte med vandingshuller. Her findes et særligt planteliv og store
bestande af ynglende engfugle samt meget store forekomster af rastende
gæs, ænder og vadefugle.
Oplev inddigede marskenge ved Tjæreborg, Ribemarsken, Gl. Hviding,
Ballum og Tøndermarsken samt på Mandø og ved Juvre på Rømø.

Tøndermarsken

VARDE ÅDAL
I bunden af Ho Bugt ligger Varde Ådal, der som den eneste å i hele Vadehavet ikke er afgrænset af diger og reguleret af sluser. Det salte tidevand
blander sig her med det ferske vand fra Varde Å næsten helt ind til Varde.
Ved stort højvande eller stormflod breder saltvandet sig uhindret ind over
engene i ådalen. Nærmest Ho Bugt har engene i den 1.600 hektar store
ådal karakter af strandeng, mens de længere inde er brakke eller ferske.
Varde Ådals særlige landskab kan blandt andet opleves fra Tarphage Bro,
Myrthue og ved Janderup Kirke.
Tværsnit af vadehavet

højsand

middel højvande

vadehavs-ø

vade

middel lavvande
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10–20 kilometer

priel

Kveller eller salturt

STRANDENGEN
Strandengen er en karakteristisk biotop i Vadehavet. Planter, dyr og
fugle har tilpasset sig de jævnlige oversvømmelser med salt havvand.
Strandengene anvendes mange steder som græsningsarealer for får og
kreaturer. Planterne er forskellige på ugræssede og græssede strandenge,
ligesom arterne også fordeler sig i forhold til saltpåvirkning fra Vadehavet.
Karakteristiske planter er for eksempel kveller og tætblomstret hindebæger.
Vadefugle i tusindtal samles her for at raste ved højvande. Strandengen er
også et meget vigtigt levested for forskellige arter af ynglefugle som for
eksempel ederfugl, strandskade, klyde og rødben.
Oplev naturligt dannede strandenge på blandt andet Skallingen, Fanø
Nordspids og Rømø Nørreland.

STRAND, KLIT OG HEDE
Naturen på vestkysten af Rømø, Fanø og Skallingen er meget lig naturen
langs resten af den jyske vestkyst. Fanøs og Rømøs brede strande skyldes,
at havet hvert år bringer nyt sand ind til kysten. På stranden fanges sandet
af vinden og blæses sammen til klitter. I de grønne klitter nærmest havet
vokser der næsten kun klitgræs som hjælme, men andre hårdføre planter
findes også. Bagved disse ligger de grå klitter, hvor kun de mest sejlivede
planter som lyng og revling kan vokse, da sandbunden ikke længere får
tilført næringsstoffer fra havet. På Skallingen rykker stranden tilbage hvert år,
og klitterne er under nedbrydning. Skallingen er speciel ved, at klitrækkerne
går direkte over i den bagvedliggende marsk.

vade

strandeng
og forland

dige

marsk / kog

geest
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FUGLENE I VADEHAVET
Vadehavets mangfoldighed af naturtyper gør det til et enestående levested
for en række af især vandfugle – gæs, ænder, vadefugle og mågefugle. Ved
lavvande kan en stor del af fuglene finde orme, muslinger, snegle og meget
andet på et overdådigt tag selv-bord. Omkring 12 millioner trækkende
vandfugle kommer forbi Vadehavet hvert år på deres træk mellem overvintringsstederne i syd og ynglepladserne i nord. På rejsen ad Den Østatlantiske
Trækrute trækker nogle af vadefuglene helt til Vest- og Sydafrika. Mens de
søger føde i Vadehavet fordobler de – blandt andet rylerne – deres vægt.

Omkring 12 mio. trækkende vandfugle
kommer forbi Vadehavet hvert år

Det dansk-tysk-hollandske vadehav er af international betydning for mindst
40 fuglearter, og for otte arter findes næsten hele verdensbestanden i
Vadehavet hvert år. For 22 af de trækkende vandfuglearter er Vadehavet
den ubetinget vigtigste lokalitet i Danmark. Det gælder blandt andet for
bramgås, pibeand, spidsand, hjejle, storspove, lille kobbersneppe, islandsk
ryle og almindelig ryle.
Foruden store bestande af almindelige, ynglende kystfugle, findes flere
stærkt truede arter, blandt andet brushane, almindelig ryle, hvidbrystet
præstekrave og dværgterne ynglende i nationalparken.
Oplev fuglelivet ved blandt andet Varde Ås udløb, Sneum Sluse, Mandø
Låningsvej, Rømødæmningen, Ballum Sluse, Vidåslusen, Margrethekog og på
øerne.
Almindelig ryle
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Strandskader

Spættede sæler raster på højsand

SÆLER
I Vadehavet findes Danmarks største rovdyr – spættet sæl og gråsæl. Der
er 3.000-4.000 spættede sæler og 75-100 gråsæler i den danske del af
Vadehavet. De store havpattedyr er lige så hurtige og adrætte i vand, som de
er kluntede, når de hviler sig på tørlagte vader og højsande. Sandbankerne
er ved lavvande hvilesteder for sælerne, inden de ved højvande skal på jagt
efter føde.
I juni og juli føder den spættede sæl sine unger. Sælunger vejer omkring
10 kg og kan svømme lige efter fødslen. Dieperioden varer fire uger.
Sælmælken er så fed og nærende, at ungen forøger sin vægt til 25-30 kg i
dieperioden. I yngletiden imellem juni og juli kræver sælerne ro, da ungerne
kun dier i de korte perioder, hvor de er på land. Sælunger, der ligger på
stranden, er ikke forladte, og man skal undlade at berøre dem.
Gode muligheder for at se sæler på rastepladser findes ved Langli Sand i
Grådyb, på Koresand ved Mandø, ved Nordby og på Langjord sydvest for
Fanø. Sæler opleves bedst på guidede ture, hvor sikkerheden og lokalkendskabet er højt.
Flok af spættede sæler
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SORT SOL
Forår og efterår kan man opleve fænomenet sort sol, når hundredetusinder
af stære om aftenen går til ro i rørskovene. Det er en fantastisk oplevelse at
se fuglenes utrolige antal og de flotte formationer, de danner på himlen.

Sort sol i skumringen

De mange tusinder af stære finder deres foretrukne føde, især larver af
stankelben, i de store marskområder. Stærene overnatter i tagrørsskovene
og klumper sig sammen i tætte flokke for at beskytte sig imod rovfugle. De

Stæreflok jages af rovfugl

store flokke gør risikoen for at blive taget mindre for den enkelte stær.
Sort sol opleves bedst på en guidet tur, hvor guiderne finder stederne med
de største flokke og det bedste udsyn.

DE STORE GÅSEFLOKKE
Om efteråret tiltrækker Vadehavet store flokke af forskellige arter af gæs, som
yngler højt mod nord og tilbringer vinterhalvåret i det nordvestlige Europa.
Det drejer sig om arter som kortnæbbet gås, blisgås, knortegås og bramgås.
Flere af bestandene er vokset markant i de seneste årtier, og især kortnæbbet
gås og bramgås ses i tusindtallige flokke – både når de overnatter ude i selve
Vadehavet, og når de i dagtimerne søger føde i marsken og baglandet. Det
er en stor oplevelse at se titusindevis af gæs i marsken, og ikke mindst når
10
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Bramgæs

de skræppende går på vingerne for at finde føde et andet sted, eller fordi de
bliver skræmt af en nærgående havørn.
Store gåseflokke ses bla. ved Sneum Sluse, Kongeåslusen, Ribemarsken,
Kammerslusen, Hviding Enge, Ballum Enge, Rømødæmningen og i Tøndermarsken. Oplevelsen er bedst på en guidet tur, hvor guiderne finder de
største flokke og det bedste udsyn og fortæller om gæssenes levevis.

ØSTERS
I Vadehavet er der stillehavsøsters i tonsvis. Det er en invasiv art, som blev
indført til områder i Holland og Tyskland, hvorfra den har bredt sig til resten
af Vadehavet. Ved lavvande tørlægges store østersbanker, og det er en
fantastisk oplevelse at vade ud og plukke og spise østers.
Østers spiser alger, som kan indeholde toksiner, der kan give maveforgiftning.
Toksiner kan forekomme hele året, men risikoen er størst i de varme måneder.
En god regel er, at østers kun skal plukkes i måneder med ”r” – det vil sige de
kolde måneder fra september til april. Toksinerne fjernes ikke ved tilberedning.
Den bedste oplevelse får man ved at tage på tur med lokale, der kender
området – for eksempel naturvejlederne. De kan føre dig sikkert ud og
hjem fra de bedste østersbanker.
Østers kan plukkes flere steder i Vadehavet
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Ti steder på egen hånd
DER ER MANGE FANTASTISKE STEDER I NATIONALPARKEN, SOM MAN KAN BESØGE PÅ EGEN HÅND.
HER ER TI GODE EKSEMPLER PÅ, HVOR DU KAN OPLEVE
VADEHAVETS MANGE VÆRDIER
• Skallingen og Skallingende
• Kysten ved Marbæk
• Hønen på Fanøs sydspids
• Sneum Digesø
• Kammerslusen ved Ribe Å
• Mandø og ebbevejen
• Rømødæmningen
• Juvre og Rømø Nørreland
• Ballum Sluse
• Tøndermarsken – de gamle diger og kogene
Find dem på kortet under dette ikon
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Lam med grøntsager

LOKALE FØDEVARER
Vadehavets og marskens natur, de salte omgivelser og det næringsrige
græs giver de lokale fødevarer kraft og intensitet, og de lokale madtraditioner rækker mange år tilbage. Særlige vadehavsprodukter er blandt andet
kød fra lam og stude, der græsser de saltholdige planter. Man har også
mulighed for selv at finde fødevarer i naturen – det kan for eksempel være
østers, der kan plukkes og spises ude på vaden, eller urter, der har specialiseret sig i at kunne klare de barske forhold i tidevandet.
Oplev Vadehavet igennem de lokale fødevarer direkte fra producenten i
gårdbutikker og detailbutikker – eller smag på nationalparken i områdets
spændende restauranter.
Nationalparken henviser til vores partnere inden for fødevarer – læs mere
på www.nationalparkvadehavet.dk.

Lokal øl

Kveller og andre urter
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STORMFLOD
Når kraftig vind fra vestlige retninger får vandstanden ved vestkysten til at
stige flere meter over normalniveauet, kaldes det stormflod.
Befolkningen på vadehavskysten levede, før digerne blev bygget, med
stormfloder, som oversvømmede deres jord, forårsagede store ødelæggelser
og i værste fald tab af menneskeliv. Nu lever menneskene i vadehavsområdet bag beskyttende havdiger. Men stormfloderne i 1976, 1981 og 1999
udfordrede i høj grad digernes sikkerhed!
Vandstanden ved de største stormfloder kan ses på stormflodssøjler rundt
om i nationalparken.
Stormflodssøjle
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Darum-Tjæreborgdiget

Højer Sluse

DIGER
Digerne beskytter områderne langs vadehavskysten mod oversvømmelse.
Uden digerne ville en meget stor del af nationalparkens landskab på øerne
og fastlandet blive oversvømmet ved selv mindre stormfloder.
Inddigningen af Tøndermarsken begyndte i 1500-tallet, mens digerne
længere nordpå alle blev opført i 1900-tallet. Inddigningen betød, at man
kunne afvande, oppløje og i et vist omfang opdyrke de tidligere overskyllede marskarealer. Den seneste inddigning fandt sted, da man byggede Det
Fremskudte Dige, som sammen med Vidåsluen stod færdigt i 1982. Siden
er mange af de øvrige havdiger blevet forstærket og moderniseret, blandt
andet med fladere forskråninger, som er med til at reducere bølgernes kraft,
inden de møder digekronen.

SLUSER
Sluserne regulerer åernes udløb til Vadehavet. Ved høj vandstand lukker
sluserne, så arealerne bag digerne ikke oversvømmes. Ved længere tids
vestenvind og lukkede sluser kan åerne gå over deres breder og oversvømme store arealer i den flade marsk.
Sluserne er gode steder at besøge. Der er gode tilkørselsforhold, og
udsigten fra sluserne og digekronerne giver et godt indtryk af landskab og
dyreliv i Nationalpark Vadehavet.
Oplev digerne langs fastlandet og på øerne og sluserne ved åernes udløb.
Danmarks internationale nationalpark
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SØFART OG HANDEL
Søfart og handel var fra jernalderen en vigtig kilde til indtægt og velstand.
Ribe var fra 700-tallet og frem til midten af 1600-tallet et knudepunkt for
handel mellem Nordsølandene og Østersølandene. Reformationen, krig,
pest og stormflodskatastrofen i 1634 var stærkt medvirkende til, at Ribe og
vadehavsområdet mistede en stor del af sin velstand.
Hval- og sælfangst ved Grønland spillede fra 1600- til 1800-tallet en stor

Traditionelt skib i Vadehavet

rolle for vadehavskystens beboere – især på Rømø. Fra 1700- til 1900-tallet
opbyggede Fanø en stor sejlskibsflåde med handel på verdensplan. I 1868
vedtog man loven om at anlægge Esbjerg Havn, som sidenhen har været
omdrejningspunkt for eksport, fiskeri og senest offshore-aktiviteter.

BYGNINGSKULTUR I VADEHAVET
Befolkningen i vadehavsområdet er gennem tiden blevet påvirket af
tidevand og stormfloder. Også naboerne i syd – frisere, tyskere, og nederHøjer
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Møgeltønder

lændere – har påvirket befolkningen, henover grænserne, blandt andet via
samhandel. De særlige landskabs- og kulturværdier kan aflæses i byernes
og landsbyernes strukturer samt i arkitektur og byggeskik.
Værfter er menneskeskabte forhøjninger i marsken, som man byggede
gårde på. I det danske vadehavsområde findes 60 værfter, hvoraf op imod
20 er beboede i dag. De største værftbebyggelser findes i Tøndermarsken
og i Ballum Enge.
Gårde med en frisisk fremtoning ses i den sydlige del af det danske
vadehavsområde. De består af én hovedlænge med beboelse og stald.
Over døren til forstuen ses ofte det såkaldte arkengaf, som blev brugt til
indstuvning af hø og korn på loftet. Frisergårdene er ofte med et dekoreret
murværk over døre og vinduer, ligesom indvendige vægge ofte er beklædt
med hollandske fliser.

ATLANTVOLDEN
De mange bunkere langs den jyske vestkyst var en del af det tyske kystforsvar under anden verdenskrig, og de indgik i den såkaldte Atlantvold, som
strakte sig fra Nordkap til Pyrenæerne.
I den danske del af Vadehavet blev mange bunkere opført omkring Fanø,
Oksbøl og Esbjerg som et forsvar af Esbjerg Havn mod en allieret invasion.
Bunkerne på Rømø er resterne af et af de største og mest avancerede
radaranlæg, som blev bygget under besættelsen. De fleste bunkere ligger i
dag gemt under sand og skjult i plantager.
Oplev Atlantvolden og bunkerne ved Blåvandshuk, Tirpitz-stillingen i Oksby,
Batteri Nord på Fanø og i Tvismark Plantage på Rømø. Tag på tur med de
lokale guider, der fortæller den spændende historie om Atlantvolden.
Tirpitz-stillingen

Danmarks internationale nationalpark

17

Færdsel og sikkerhed i
Nationalpark Vadehavet
Hjælp os via ansvarlig adfærd
• Brug din sunde fornuft og husk på, at vi er gæster i naturen.
• Efterlad ikke spor efter dit besøg. Vær venlig at tage dit affald med
dig, eller læg det i skraldespande.
• Forstyr ikke fugle, sæler og andre dyr. Vadehavet er spisekammer og
yngleplads for mange dyr. For at de kan samle mest mulig energi og pleje deres afkom, er det vigtigt ikke at forstyrre dem ved at gå for tæt på
flokkene, lade hunden løbe løs eller færdes i områder lukket for færdsel.
• Pas på de kulturhistoriske spor. Mindesten, hvalhegn, gravhøje og
bevaringsværdige bygninger er en del af vadehavsområdets særlige
kulturhistorie. Værn om disse.
• Undgå at beskadige indhegninger og efterlad ikke hegnslåger åbne.
Hegnene holder dyrene inde på deres marker og sikrer dem mod at komme ud, hvor de kan drukne, blive kørt ned eller være til fare for andre.
• Støt lokalbefolkningen. Handl lokalt og smag på de lokale råvarer.
• Respekter de lokale beboere og deres ejendom. Vær høflig og undgå
færdsel på privat grund, hvis ikke der er tydelig adgang.
• Vær opmærksom på sikkerheden. Vadehavet er smukt og enestående
men tidevand, tåge, lyn og pludselig vind kan medføre farlige situationer. Lyt derfor til råd om færdsel i Vadehavet og tag på tur med en
formidler eller en stedkendt, hvis du ikke kender området.
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På tur med lokal guide på vaden

Vær opmærksom på
• Vær opmærksom på tidevand og omskiftende vejr ved færdsel på vaderne. Medbring kompas eller GPS på længere ture, og tjek den aktuelle
tidevandstabel.
• Benyt som hovedregel veje og stier, og vær opmærksom på regler for
færdsel til fods, på hesteryg, i bil, i kajak, ved jagt, fiskeri med videre.
• Hold afstand til ynglefugle i deres yngletid fra 1. april til 15. juli.
• Gå ikke for tæt på flokke af fødesøgende fugle på vaderne. Hvis fuglene
begynder at advare ved at løfte vingerne og vise vingespejlet, så træk dig
tilbage eller gå uden om.
• Opsøg ikke sælbanker i juni og juli. Det er sælernes yngleperiode. Ungerne fødes og dier – det kræver ro.
• Sæt dig ind i de gældende regler for området, før du hygger dig med din
hobby i Vadehavet.
• Download app’en 112 på din smartphone. Den kan redde liv.

Med 112 app’en kan du starte et opkald til alarmcentralen og
samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde
kan du få hjælp hurtigere. 112 app’en er gratis.
112 app kan downloades til alle smartphones.

Danmarks internationale nationalpark
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Spændende oplevelser
Der er mange gode oplevelser og masser af viden at hente i besøgscentre
og museer langs vadehavskysten. Naturen og kulturen præsenteres via de
spændende fortællinger og flotte udstillinger.

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, ESBJERG
Her fortælles om fiskeri, søfart og offshore-aktiviteter i Vadehavet og
Nordsøen fra vikingetiden til i dag. I saltvandsakvariet findes fiskene fra de
danske farvande, og i sælariet ses de to slags sæler, som findes i Vadehavet. Museet rummer også en udstilling om Vadehavet i ”Vadehavspavillonen.” www.fimus.dk

VADEHAVSCENTRET, VESTER VEDSTED
Midt på Vadehavets kyst ligger Vadehavscentret med udstillinger og aktiviteter om naturen og kulturen i Vadehavet. Oplev stormfloder og trækfugle. I
2017 indviede man en stor ombygning af centret. www.vadehavscentret.dk

RIBES VIKINGER
På museet kan man få indblik i Ribes udvikling gennem vikingetiden og
middelalderen. Aktivitetsudstilling med dragter, brynjer og sværd til børnene. Spændende særudstillinger for hele familien. www.ribesvikinger.dk

RIBE VIKINGECENTER

•

Blåvand Naturcenter, www.naturkulturvarde.dk		
Danmarks Ravmuseum, Oksbøl, www.vardemuseum.dk

•

Varde Museum, www.vardemuseum.dk

•

Landskabet

Atlantvolden

Tirpitz-stillingen, Blåvand, www.vardemuseum.dk		

Oversigt over besøgscentre og temaer i
tilknytning til Nationalpark Vadehavet

Bygningskultur

Arkæologien

Kom tæt på vikingerne, og prøv selv. Rekonstruktion af vikingernes liv i
Danmarks ældste by, Ribe. Her kan du opleve og indleve dig i autentiske vikingemiljøer. En aktiv oplevelse for hele familien. www.ribevikingecenter.dk

•
•

•

Myrthue, myrthue.esbjergkommune.dk (ubemandet)				•
Esbjerg Museum, www.esbjergmuseum.dk

•

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk

•

•
•

•

Fanø Museum, www.fanomuseum.dk 		

•

Fanø Skibsfarts- & dragtsamling, www.fanoskibs-dragt.dk 		

•

Mandøhuset, www.mandoehuset.dk 		

•

Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk 		
Museet Ribes Vikinger, www.ribesvikinger.dk

•

Ribe Vikinge Center, www.ribevikingecenter.dk

•

Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk 		
Hjemsted Oldtidspark, Skærbæk, www.hjemsted.dk

•
•
•
•

•

•		•					

Kulturhistorie Tønder, www.museum-sonderjylland.dk 		

•

Højer Mølle, www.museum-sonderjylland.dk 		

•
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•

•

Sælariet, Fiskeri- og Søfartsmuseet

TIRPITZ, BLÅVAND
Bunkeren, der aldrig blev færdigbygget. Sammen med Hansted-batteriet i
Hanstholm er Tirpitz det største kystbatteri i Danmark. En stor udbygning af
Tirpitz åbner i sommeren 2017. www.vardemuseum.dk

KULTURHISTORIE TØNDER

Trækfugle

Østers

Tidevand

•

Sæler

•

Strandenge

•

Stormfloder

Søfart og handel

•

Sort sol

Marskens brug

Livet på øerne

Livet på vaderne

Afspejler den blomstrende søfart og handel i 17- og 1800-tallet. Fajancer,
hollandske fliser og sølvtøj indgår i den faste udstilling. I samme spændende kompleks vises morderne nordisk kunst samt Hans J. Wegners verdenskendte møbeldesign. www.museum-sonderjylland.dk

•
•

•		 •				•		 •		•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

					•		
•
•

•

•

•
•

•

•
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Guidede oplevelser
På en guidet tur i Nationalpark Vadehavet får du den spændende historie
serveret præcist der, hvor oplevelsen er størst. Guiderne har lokalkendskab,
og de bringer dig sikkert ud og hjem i Vadehavet.

HER FINDER DU GUIDEDE TURE
•
•
•
•

www.sydvestjylland.com – søg i naturkalenderen
App’en sydvest.mobi til IOS og Android – søg i ”det sker”
www.kultunaut.dk – skriv ”nationalpark vadehavet” i søgefeltet
www.udinaturen.dk – vælg ”arrangementer” i menuen ”oplevelser”

SORT SAFARI
Guidede natur- og kulturture i Nationalpark Vadehavet. Sort sol, sælsafari,
ørnesafari og mange andre spændende oplevelser. www.sortsafari.dk

VADEHAVSCENTRET
Naturvejlederture for alle – bla. østers, Sea Explorer, sæler og sort sol på
tæt hold med den tilhørende fortælling. www.vadehavscentret.dk

NATURSTYRELSEN
Den storslåede natur på blandt andet Skallingen og Langli.
www.udinaturen.dk

TØNNISGÅRD

NaturKulturVarde, www.naturkulturvarde.dk

Bygningskultur

Oversigt over turarrangører og temaer i tilknytning
til Nationalpark Vadehavet

Atlantvolden

Bunkerstur, østerssafari, gåtur på havbunden og masser af aktiviteter for
børn og voksne. www.tonnisgaard.dk

•

Naturguiden, Oksbøl, www.naturguiden.info		

•

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk				

Fanø Sport & Event, www.fanosportevent.dk				
Strandskaden, Fanø, www.strandskaden.dk

		

Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk
Mandø Event, www.mandoevent.dk
Mandøbussen, www.mandoebussen.dk

•

Mandø Kro og Traktorbusser, www.mandoekro.dk
Vadehavssmedjen, Ballum, ”Vadehavssmedjen” på Facebook
Longview Trailriding, Højer, www.longview.dk
Marskguiden, Højer, www.marskguiden.dk
Scanoropa Bus, Højer, www.scanoropa-bus.dk 		

•

Tønder Egnens Guider, www.teg.guide		

•

Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk

•

•

Sort Safari, Tønder, www.sortsafari.dk

•

•

Naturstyrelsen, www.udinaturen.dk			
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Naturvejleder på Skallingen

Gode oplevelser året rundt i
Nationalpark Vadehavet

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

(•)				•
(•)
Sort sol			 •
•
•
Fugletræk			•
•
•			•
•
•
•
Østers
•
•
•
•					•
•
•
(•)
(•)
Sæler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stranden					•
•
•
•
•
Strandenge 					•
•
•
•		

dec

•
•

www.nationalparkvadehavet.dk
Vadehavet

Vadehavet
#vadehavet
#nationalparkvadehavet

Vadehav

DOWNLOAD APP IOS OG ANDROID

Download vores app med kort, ruter og spændende steder.
App’en fungerer offline – så betaler du ikke roomingafgift
når du ikke har wifi.
DESTINATION
SYDVESTJYLLAND

VISIT ESBJERG

www.visitesbjerg.dk

VISIT RØMØ
www.romo.dk

www.sydvestjylland.com

VISIT FANØ

VARDE/BLÅVAND
TURISTBUREAU

www.visitwestdenmark.com

www.visitfanoe.dk

VISIT TØNDER

www.visittonder.dk

VISIT RIBE

www.visitribe.dk

NATIONALPARK VADEHAVET

2017-01 NPV folder DK – et samarbejde mellen Vadehavets Formidler Forum og Nationalpark Vadehavet – fotos bla. Lars Gejl, Jan Tandrup, Colin John Seymour Jr. og John Frikke

En lang række professionelle aktører står klar til at tage dig med ud i
Nationalpark Vadehavet. Guider og naturvejledere sørger for, at du finder
de steder, hvor oplevelserne er bedst og fortæller de spændende historier,
der hører til. Guiderne sørger for, at sikkerheden er optimal i forhold til
tidevand og omskiftelig vejr. Læs mere på side 20-23.
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Vadehavet er smukt og enestående,
men tidevand og vejr kan medføre
farlige situationer. Brug stedkendte
guider ved færdsel på vaderne.
NB: Kortets angivelser af fugle, sæler,
østers og sort sol er omtrentlige og
kan ikke bruges til at færdes efter.

10 gode steder at opleve
Nationalpark Vadehavet
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Esbjerg Museum
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14

419

4

Rømø

Visby

419

Varde Museum

175

3

15 16

Emmerlev
Vidå

17

Højer 419
Møgeltønder

11

Myrthue

175

11

2

175

11

Tirpitz-stillingen

13 Juvre

419

1

Brøns Å

11

BESØGSCENTRE

Tønder
18
11

Rudbøl

10 km

Sæ

